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Ata da 2a Sessao Ordinina da 3a Sessao Legislativa da 12a Legislatura da Camara
Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia  10  de  mango  de  2015,  as  20:00  h.

(vinte)  horas  no  Plenario  da  Cinara  Municipal  de  Machados,  "Casa  Flavio
Pessoa Guerra" sito a Rua  Sao  Sebastiao n°.  317,  nesta cidade dos Machados,
Estado  de  Pemambuco.  Reuniu-se  em  Sessao  Ordindria  sob  a  Presidencia  do
Vereador Ivan Barbosa Gomes presentes os Senhores Vereadores: Ivo Cavalcanti
Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento,  Antonio  Jos6  da  Silva,  Jos6
Rog6rio  Silva,  Jos6  Amida  Lira  Neto,  Silvio  Borba  Guerra  Filho,  Antonio
Machado de Aratjo Jbnior e Luciano Jos6 da Silva. Havendo ndmero regimental
de Vereadores o Presidente declarou aberta a 2a Sessao Ordinaria. Prosseguindo
foi  feito  a  chamada  dos  Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de

presenga.   Ocupam   as   cadeiras   de   1°   e   2°   Secretarios   os   Vereadores:   Ivo
Cavalcanti  Guerra  Filho  e  Valdiene  Vicente  do  Nascimento.    Continuando  o
Presidente solicitou da Funciondria Joseleide a leitura da Ata da Sessao anterior,

que teve uma observagao do Vereador Luciano Jos6 da Silva, em tempo, alterada
a Ata,  a mesma foi posta em votagao  e recebeu a Unanimidade  de Votos.  Em
seguida  foi  lido  pelo   1°.  Secretdrio  a  Portaria  n°.  020/2015,  do  Gabinete  da
Presidencia da Casa. Prosseguindo, foi feito a leitura da Mensagem n°. 006/2014
e  dos  Projetos  de  Lei  n°.  006/2014  e  007/2014  oriundos  do  Poder`Executivo
Municipal , os quais forari encaminhados as Comiss6es Pertinentes para Analise
e emissao de Parecer.  Seguindo o Presidente  solicitou ao  1° Secretdrio a leitura
da Mensagem n°. 007/2014 e do Projeto de Lei n°. 008/2014, oriundos do Poder
Executivo Municipal,  e em seguida encaminhado as  Comiss5es pertinente para
Analise e emissao de Parecer. Dando continuidade aos trabalhos foi lido o Oficio
n°.  026/2015,  Mensagem  n°.  001/2015  e  Projeto  de  Lei  n°.  001/2015,  que  em
seguida  foi  encaminhada  as  Comiss6es  Permanentes  de  Legislagao  Justiga  e
Redagao Final e Educagao Satide e Assistencia Social, para Analise e emissao de
Parecer.  Na  sequencia,  foi  posto  em  Pauta  o  Requerimento  n°.  001/2015,  de
Autoria  da  Vereadora  Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Antes  da  leitura  do
mesmo, usou da Tribuna o Vereador Luciano Jos6 da Silva, que como membro
de Comissao Permanente  fez algumas  observag6es  com referencia ao envio  de
Proposig5es  e  Documentag6es  por  parte  do  Poder  Executivo  Municipal  para
evitar   constrangimento   como   ocorreu   com   a   Vereadora   Valdiene   e   urn
Funcionario da Casa. Pediu ao Presidente que comunicasse ao Prefeito a questao
do Prazo para envio dos Projetos para que as Comiss6es analisem com o cuidado
necessario,  falou ainda sobre  a situagao  muito  desagradavel  que  aconteceu nas
Contas do Ex. Prefeito na Gestao do Presidente anterior, onde reuniu Comissao,
Votou Comissao,  faltou Gente, pediu que  o novo Presidente nao usasse  dessas
manobras, pelo memos em sua .Comissao. Como parte de Comissao Permanente,
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garantiu  que  nao  prejudicara  o  desenvolvimento  do  municipio,  cumprira  os
prazos  e  hordrios.    Por6m,  aos  Projetos  que  tratem  de  interesse  de  Classe,  6
preciso  que  se  discuta  com  a  Classe.  0  Presidente  em  resposta  ao  Vereador
Luciano  fez  referencia  a  sua  atuaeao  como  Presidente  Desta  Casa  em  outra
Legislagao,   quanto   a   foma   de   born   tratamento   a   todos,   e   quarto   aos
Funciondrios   sempre   exigiu   que   respeitasse   e   tratasse   igualmente   a   todos
Vereadores.  Finalizou  dizendo  que  iria  constatar  o  Prefeito  com  refer6ncia  as
reivindicag6es  feitas  pelo  Vereador  que  o  antecedeu.   Com  a  palavra  o   1°.
Secretario; deixou claro que sua posigao quanto aos Projetos vindo do Executivo,
votara conforme suas convicg5es e nas Comiss6es analisara todos os Projetos e
aprovara desde que seja de interesse da populagao. Em seguida,  fez a leitura do
Requerimento n°.  001/2015,  que foi apresentado pela Autora,  que enfatizou   as
ag6es da Homenageada, fazendo referencia as qualidades que a fez merecedora
do   Tftulo   de   Cidada   Machadense.   Na   sequencia   usaram   da   Tribuna   os
Vereadores  Antonio  Jos6  e  Luciano  Jos6,  apoiando  a  iniciativa  da  Vereadora,
destacando a boa conduta da Homenageada e o envolvimento em da assistencia
aos mais necessitados. Posto em votagao a Mat6ria recebeu Aprovagao Unanime
dos  Vereadores.  Dando  prosseguimento,  foi  lido  o  Convite  da  Secretaria  de
Educagao  Municipal,   antes  de  encerrar  a  sessao  o  Presidente   solicitou  dos
Presidentes  de  Comiss6es Permanentes  que  agilizassem  o tramite  dos Projetos,
comunicou ainda que ira acontecer uma viagem para Triunfo onde sera realizada
a Eleigao para nova Diretoria da U.V.P. ( Uniao dos Vereadores de Pemambuco)
e que sao os Vereadores quem votam. E nada mais havendo a tratar o Presidente
declarou  encerrada  a  Sessao  e  convidando  os   Senhores  Vereadores  para  a

pr6xima  a  ser  realizada  no  dia  24  de  margo  do  corrente  ano.  Esta  Sessao
encontra-se em gravagao no programa especffico mos arquivos informatizados da
Casa. E para tudo constar eu, Joseleide Salustiano de Andrade, tendo secretariado
os trabalhos sob a supervisao do 1° Secretdrio,1avrei a presente ata que depois de
lida  e  achada  conforme,  vai  assinada pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores

presentes. Plenario da Camara Municipal de Machados em 10 de margo de 2015.
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